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KRAJOM

ČO JE ŠKOLSKÝ
PARTICIPATÍVNY ROZPOČET?

PARTI ROZPOČET
VO VYUČOVANÍ

školský participatívny rozpočet je nástroj, ktorý
študentom ponúka príležitosť meniť školu k
lepšiemu. Študenti navrhujú projekty na zlepšenie
prostredia a klímy, podieľajú sa na diskusiách o
rozdelení rozpočtu, či aktívne vstupujú do fázy
hodnotenia a rozhodovania.

anglický jazyk, slovenský jazyk, ekonomika, etická
výchova, občianska výchova, ekológia, marketing,
geografia, informatika, dejepis, triednické hodiny,
odborný výcvik, manažment, telesná výchova, písanie
na stroji, podnikanie, cvičná firma, biológia, krúžok na
tvorbu a realizáciu participatívneho rozpočtu

ŠTATISTIKY

FÁZY PARTI ROZPOČTU NA ŠKOLÁCH

1 000€ na školu
16 stredných škôl v pôsobnosti TSK
96 podaných projektov

prípravná fáza

teoretická fáza

skoro 5 000 hlasujúcich
praktická fáza

38 zrealizovaných projektov
1 školský rok

fáza realizácie

POZITÍVA PARTI ROZPOČTU
- búrka mozgov pri navrhovaní vlastných projektov
- využitie potenciálu mladých ľudí
- väčší záujem žiakov o chod školy
- posilňovanie dôvery na základe dialógu
- zlepšenie atmosféry v triedach a škole

- akceptácia konkurencie
- prijatie a podporenie projektov svojich spolužiakov
- pomoc vedeniu školy identifikovať slabé miesta v škole
- rozvoj manažérskych schopností žiakov
- možnosť ovplyvniť priestor, kde sa pohybujú

ZAUJÍMAVOSTI Z PRIEBEHU

- po prezentácii žiackych projektov sa prihlásili dobrovoľníci, ktorí chceli pomôcť s realizáciou niektorých projektov
- žiaci podávali projekty zamerané na environmentálne témy
- žiaci si uvedomovali inklúziu a znevýhodnené skupiny obyvateľstva
- navýšenie parti rozpočtov z vlastných zdrojov, zdrojov žiackej školskej rady, sponzori
- zapojené rôzne skupiny žiakov, nie len "elita"
- zapojenie primátorov miest
PROJEKTY, KTORÉ BOLI PODPORENÉ

separácia odpadu, oddychové zóny / klubovne, úprava toaliet / hygienické potreby na toaletách, wifi v škole,
skrášlenie átria, skriňa pre atlasy, akvárium, knižnica, úprava telocvične, cvičebné pomôcky do telocvične, skrinky na
topánky, mikrovlnka, vybavenie odbornej učebne, pohodlné sedenie pred triedami / lavičky, tulivaky, spoločenské
hry, stolný futbal, biliard, protišmykové rohože, maľba tried, školské mikiny, školské dresy, filtrácia vody
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